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De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel GLYBERA.  
Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om 
een veilig en doeltreffend gebruik van GLYBERA te waarborgen (RMA versie 03/2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Glybera® (Alipogeen Tiparvovec) 
Informatie voor de patiënt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel GLYBERA gebruikt. 
 

▼ Dit geneesmiddel is onderwopen aan aanvullende monitoring 
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DOEL VAN DIT MATERIAAL (RMA of Risk Minimisation Activities) 
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal beschikbaar stelt aan 
gezondheidsbeoefenaars en patiënten. Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en 
doeltreffend gebruik van GLYBERA te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten:  

 
• Informatie over de behandelprocedure met Glybera 
• Informatie over de klachten en symptomen waarop na de behandeling moet worden gecontroleerd 
• Informatie over de noodzaak voor lange termijn follow-up bij gebruik van Glybera, inclusief het register 
• Informatie over de noodzaak tot het voorkomen van een zwangerschap 
• Advies over de noodzaak en de duur van het gebruik van een barrièremethode voor anticonceptie 
• Het niet mogen doneren van organen, bloed of cellen 
• Advies over de noodzaak tot het blijven volgen van een vetarm dieet en zich te onthouden van het drinken van 

alcohol 
• De noodzaak van het altijd bij zich dragen van de waarschuwingskaart voor patiënten, die in elk pakket is 

opgenomen. 
 
De vergunninghouder levert ook in elk pakket geneesmiddelen een waarschuwingskaart voor patiënten. 
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De informatie in deze brochure is bestemd voor mensen met de aandoening lipoproteïnelipasedeficiëntie, ook bekend als 
Type 1 Hyperlipoproteïnemie of Familiaire Hyperchylomicronemie, die mogelijk behandeld gaan worden met Glybera. 

 
Glybera  
 
Glybera wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met de diagnose van een zeer zeldzame erfelijke 
aandoening die bekend staat als 'lipoproteïnelipasedeficiëntie' (LPLD). 
 
Lipoproteïnelipase (LPL) is een eiwit in het lichaam dat de hoeveelheid van bepaalde vetten in het bloed reguleert. 
Patiënten met LPLD hebben niet genoeg werkend lipoproteïnelipase. Dit treedt op omdat zij een verandering in het DNA 
van hun LPL-gen hebben.  
Mensen met deze aandoening hebben zeer grote hoeveelheden van vet-transporterende deeltjes, bekend als 
chylomicronen, in hun bloed. Dit wordt hyperchylomicronemie genoemd.  
LPLD kan leiden tot meerdere symptomen, zoals buikpijn en vergroting van de lever of de milt. 
Ernstige complicaties zoals pancreatitis (levensbedreigende ontsteking van de alvleesklier), diabetes en  atherosclerose 
(vernauwing van de slagaders die kunnen leiden tot hartziekten en beroertes) treden bij hen vaker op dan in de algehele 
bevolking.  
 
In het algemeen moeten mensen met LPLD een streng, zeer vet-arm dieet volgen en mogen ze geen alcohol drinken. Samen 
verlagen deze dieetmaatregelen het risico op ziektesymptomen en complicaties. Soms wordt voor kookdoeleinden het 
gebruik van Medium-Chain Triglycerides (MCT) oliën geadviseerd. 
 
Glybera is een gentherapie die de actieve stof alipogeen tiparvovec bevat, een nieuw geneesmiddel dat een normale kopie 
van het LPL-gen DNA in de beenspieren van de patiënt injecteert. Dit geïnjecteerde gen maakt normaal LPL. Dit extra LPL 
verlaagt de grote hoeveelheden vet-transporterende deeltjes in het bloed die na het nuttigen van een maaltijd aanwezig 
zijn. Op deze wijze kan Glybera het optreden van LPLD complicaties, zoals acute pancreatitis, verlagen.  
 
Voordat u Glybera krijgt  
 
Glybera dient uitsluitend gegeven te worden aan patiënten bij wie de diagnose LPLD na genetisch onderzoek is bevestigd. 
Uw arts zal ervoor zorgen dat uw LPL gen wordt onderzocht voordat u Glybera krijgt, als dit al niet eerder gedaan is.  
 
Glybera wordt toegediend in het ziekenhuis of een gespecialiseerd centrum. Glybera wordt geïnjecteerd in de beenspieren. 
Tijdens één behandelsessie wordt in beide benen een aantal injecties gegeven. 
 
U heeft slechts één behandelsessie met Glybera nodig. Aanvullende injecties zijn niet nodig.  
Niet alle ziekenhuizen zijn toegerust om Glybera toe te dienen. Het is derhalve mogelijk dat uw arts u voor de behandeling 
verwijst naar een ander ziekenhuis. Waarschijnlijk dient u een dag of zelfs de nacht in het ziekenhuis te blijven. 
 
Immunosuppressiva 
Om ervoor te zorgen dat het afweersysteem van uw lichaam (genaamd het immuunsysteem) niet tegen Glybera gaat 
werken, zal uw arts u geneesmiddelen voorschrijven die uw immuunsysteem onderdrukken. Dit type geneesmiddelen wordt 
immunosuppressiva genoemd en zij verlagen de normale afweerreactie van het lichaam.  Hiermee kan begonnen worden 
tot 3 dagen voorafgaande aan de dag waarop Glybera wordt toegediend en zal tot 3 maanden na de toediening van Glybera 
voortgezet worden. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van ciclosporine en mycofenolaatmofetil.  
 
Het is belangrijk dat u deze immunosuppressiva inneemt volgens de instructies die u hiervoor heeft gekregen. Uw arts zal de 
juiste dosering bepalen. Stop niet met het innemen ervan zonder met uw arts te overleggen.  
 
Immunosuppressiva werken door het afweersysteem van het eigen lichaam te verminderen. Tijdens deze behandeling is uw 
lichaam niet zo goed als anders in staat om infecties tegen te gaan. Derhalve kunt u tijdens het gebruik van 
immunosuppressiva meer infecties oplopen dan normaal.  
 
Als u een actieve infectie van welke aard dan ook heeft (bv verkoudheid) is het belangrijk dat u dit voordat u begint met de 
immunosuppressiva aan uw arts vertelt. Tijdens de kuur met immunosuppressiva en tot 2 weken nadat u de kuur met 
immunosuppressiva hebt afgemaakt, dient u te voorkomen dat u in contact komt met iedereen die een actieve infectie 
heeft, zodat u de infectie zelf niet oploopt. Als u tijdens de kuur met immunosuppressiva vermoedt een infectie van welke 
aard dan ook te hebben, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts. 
 



 

Page 4 of 6 - EU-GLY-PI-V3.0  
 

 

Glybera toediening 
 
In het ziekenhuis 
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zal uw arts uw benen schoonmaken met een desinfecterend middel. Daarna krijgt u een 
serie Glybera-injecties in de spieren van beide bovenbenen en zonodig in uw kuiten.  Omdat tijdens korte tijd veel injecties 
worden gegeven, krijgt u van de anesthesist een ruggemergprik of plaatselijke verdoving. Hierdoor zult u de toegediende 
injecties niet voelen. 
 
Het aantal injecties dat u krijgt is afhankelijk van uw gewicht en zal door uw arts worden berekend. Zo zal bijvoorbeeld een 
persoon van 50 kg 34 injecties krijgen en een persoon van 70 kg zal 47 injecties krijgen.  
 
Aangezien u ligt tijdens de toediening van de injecties in de spieren, is er een verhoogd risico op het ontstaan van stolsels in 
uw bloedvaten (b.v. diep veneuze trombose). De aandoening LPLD wordt zelf ook in verband gebracht met een verhoogd 
risico hierop. Uw arts zal nagaan of er speciale voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden voor en/of na de 
toediening van Glybera om het risico op complicaties tengevolge van stolselvorming te verminderen. 
 
Mogelijke bijwerkingen 
Zoals elk geneesmiddel kunnen ook Glybera, middelen voor plaatselijk verdoving en immunosuppressiva bijwerkingen 
hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.  
 
Glybera 
De meest voorkomende bijwerkingen van Glybera houden verband met reacties op de plaatselijke injecties, zoals spierpijn 
in de benen, moeilijk lopen, blauwe plekken op de benen, zwelling en/of roodheid van de benen, duizeligheid en hoofdpijn.  
Koorts en infecties zijn ook gemeld en houden mogelijks verband met de behandeling met immunosuppressiva. 
Daarnaast zijn volgende bijwerkingen gemeld, mogelijk in verband met LPLD: buikpijn; misselijkheid/braken; diarree; gele, 
verhoogde plekken op de huid; tintelingen, jeuk of brandend gevoel in de handen of voeten; slecht geheugen; 
vermoeidheid/slaperigheid en depressie.  
Deze reacties ontwikkelen zich meestal snel tijdens of vlak na de Glybera injecties en gewoonlijk verdwijnen ze binnen een 
paar dagen of weken. Uw arts kan zonodig pijnstillers voorschrijven. Kijk voor een volledig overzicht van de bijwerkingen in 
de bijsluiter.  
 
Kijk voor een volledig overzicht van de bijwerkingen van immunosuppressiva in de bijsluiters van deze middelen of vraag uw 
arts ernaar. 
 
Melding van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen tijdens uw behandeling met Glybera, raadpleeg dan uw arts. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks via het nationale meldsysteem melden:  
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
Afdeling Vigilantie 
EUROSTATION II  
Victor Hortaplein, 40/ 40  
B-1060 Brussel 
Website: www.fagg.be 
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 
 

http://www.fagg.be/
mailto:patientinfo@fagg-afmps.be
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Na de Glybera toediening 
 
Het desinfecteermiddel dat gebruikt wordt om het risico op infecties op de plaats van injectie te verminderen, kan uw 
benen een gele kleur geven; dit moet binnen een paar dagen weer verdwijnen.  
Na de toediening van Glybera mag u nooit bloed geven of organen of weefsel voor transplantatie doneren om overdracht 
van dit geneesmiddel aan anderen te voorkomen. Het wordt aanbevolen dat u vastlegt dat u GEEN donor van bloed of 
organen kunt zijn. 
 
 
Na de toediening van Glybera zult u een Waarschuwingskaart voor patiënten ontvangen.  
Houdt deze kaart te allen tijde bij u. Deze kaart zal anderen in geval van nood informeren over het feit dat u Glybera heeft 
toegediend gekregen.  
 

 
 
 
Dieet 
De behandeling met Glybera zal niet leiden tot onmiddellijke aanmaak van lipoproteïnelipase. Het zal gewoonlijk een paar 
weken duren voordat uw lichaam normaal lipoproteïnelipase begint aan te maken. Hoewel uw lichaam functionerend  
lipoproteïnelipase zal maken, worden niet dezelfde hoeveelheden bereikt die in de algehele populatie worden gezien. 
Hoewel Glybera wordt gebruikt om LPLD te behandelen, weten we niet of mensen die behandeld zijn met Glybera een 
gewoon dieet kunnen volgen. Daarom moet u doorgaan met uw vet-arm, alcohol-vrij dieet. 
 
Anticonceptie 
U dient tijdens de behandeling met Glybera en tot minimaal 12 maanden na de behandeling een geschikte anticonceptie in 
de vorm van een barrièremethode, zoals condooms, te gebruiken. Het gebruik van condooms dient ervoor te zorgen dat zo 
min mogelijk Glybera van of naar uw partner wordt overgedragen en om zwangerschap te voorkomen. 
Het gebruik van anticonceptiemiddelen die via de mond moeten worden ingenomen wordt niet aangeraden bij mensen die 
LPLD hebben en dienen derhalve niet ingenomen te worden, ook niet na de toediening van Glybera. 
 
Lange-termijn effecten 
Het wordt aanbevolen dat u regelmatig vervolg afspraken inplant met uw arts. Uw arts kan u adviseren hoe vaak dit nodig 
is. Als u last krijgt van bijwerkingen of bepaalde zorgen heeft, neem dan contact op met uw arts. Als u last krijgt van 
buikpijn, zelfs tijdens het volgen van een vet-arm dieet, neem dan contact op met uw arts. 
 
LPLD-ziekteregister 
Het LPLD-ziekteregister is opgezet om meer informatie te verzamelen over LPLD en over de effecten van Glybera. Het LPLD-
ziekteregister staat open voor alle LPLD-patiënten, ongeacht of ze al dan niet een behandeling met Glybera hebben 
ontvangen. De Europese autoriteiten hebben besloten dat het voor mensen die behandeld zijn met Glybera verplicht is om 
deel te nemen aan het LPLD-ziekteregister. Opname in het ziekteregister geschiedt anoniem en informatie kan niet worden 
herleidt tot een individuele patiënt, behalve door de arts die de gegevens invoert. Uw arts zal uw gegevens opvragen om in 
te voeren in het ziekteregister. Als u akkoord gaat, zult u van meer informatie voorzien worden en gevraagd worden een 
gedrukt formulier te ondertekenen waarmee u goedkeuring hiervoor geeft. Door in te stemmen met de invoer van uw 
gegevens in het LPLD-Ziekteregister kunt u anderen met LPLD helpen. 
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Als u akkoord gaat met de invoer van uw gegevens in het LPLD-ziekteregister en de toediening van Glybera, zult u gevraagd 
worden om na de toediening van Glybera een voorvallendagboek bij te houden. In dit voorvallendagboek wordt u gevraagd 
om elk symptoom te noteren dat verband houdt met de LPLD symptomen en de behandeling van Glybera. Dit zal helpen om 
werkers in de gezondheidszorg en de producent meer kennis te verwerven over de veiligheid en effecten van Glybera. 
 
Op gezette tijden zal uw arts informatie in het LPLD-ziekteregister invoeren. De fabrikant van Glybera zal eigenaar zijn van 
de gegevens in het LPLD-ziekteregister. Op gezette tijden zal de fabrikant van Glybera de gegevens in het LPLD-
ziekteregister analyseren en deze gegevens doorgeven aan de Europese Gezondheidsautoriteiten en aan voorschrijvende 
artsen.  
 
Aanvullende informatie 
Aanvullende informatie over Glybera kunt u vinden in de bijsluiter. Als u deze nog niet heeft gekregen, kunt u een kopie aan 
uw arts vragen, of kunt u een kopie downloaden van: www.fagg-afmps.be/nl/, rubriek “BIJSLUITER van een geneesmiddel”. 
Als u aanvullende vragen hebt of aanvullende informatie wenst over Glybera, aarzel dan niet om contact op te nemen met 
de plaatse vertegenwoordiger van Chiesi op het adres hieronder: 
Chiesi NV 
Bourgetlaan 44 
1130 Brussel 
Tel. 02 788 42 00 
medicalinfo.belgium@chiesi.com  
 
Als u nog andere vragen hebt, neem dan contact op met uw arts.  
 
Glybera wordt gefabriceerd door uniQure, Amsterdam, Nederland. www.uniqure.com. 
De plaatselijke vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen is Chiesi NV. 
 
 

mailto:medicalinfo.belgium@chiesi.com
http://www.uniqure.com/

